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Verslag 2e inspraakmoment Prinsessenbuurt 
 

 
 
Op donderdag 3 maart 2022 hebben twee groepen belanghebbenden een interactief gesprek 
gevoerd met de gemeente over het voorlopig ontwerp van de Prinsessenbuurt in Loosdrecht. 
Aan dit gesprek hebben zo’n 30 huishoudens deelgenomen. 
In de periode tussen 17 februari en 13 maart hebben diverse betrokkenen via 
www.wijdemeren.praatmee.nl/prinsessenbuurt/ een notitie op het voorlopig ontwerp gemaakt 
 
De gesprekken en de ontvangen notities hebben betrekking op de volgende onderwerpen: 

- Duurzaamheid 
- Klimaat 
- Veiligheid 
- Groen en Bomen 
- Water 
- Verlichting 
- Verkeersveiligheid en Parkeren 
- Wonen  
- Sociale veiligheid 

Soms ging het over een verduidelijking en soms over een gewenste aanpassing. In 
onderstaand overzicht zijn de belangrijkste onderwerpen aangegeven. Daarnaast is 
aangegeven welke terugkoppeling er is gegeven naar aanleiding van het eerste inspraak 
moment.  
 
 
Duurzaam 

- Het wenselijk is dat het energienetwerk geschikt moet zijn voor de behoefte van 
komende jaren; Het bestaande netwerk is nog geschikt.  

- Het wenselijk is dat er rekening gehouden word met parkeergelegenheid voor 
elektrische voertuigen; In het ontwerp zijn locaties opgenomen waar in de toekomst 
elektrische voertuigen geparkeerd kunnen worden. Deze plekken worden op 
voorhand niet aangelegd. Daarnaast is er veelal de mogelijkheid om de locaties te 
verplaatsen naar nabij gelegen vakken.  

- Kunnen er goten aangebracht worden bij de elektrische oplaadlocaties? Momenteel 
zijn de gemeente en de markt nog aan het onderzoeken op welke manier de kabels 
veilig weg gewerkt kunnen worden. Op dit moment worden er nog geen parkeer 
plekken voor elektrische voertuigen aangelegd.  

- Het wenselijk is om een inrichting van de openbare ruimte te realiseren die goed te 
onderhouden is; Dit verzoek is verwerkt in het ontwerp, enkele voorbeelden hiervan 
zijn de ruime groeiplaatsen voor bomen en het toepassen van bestrating tussen het 
grasveld en de parkeervakken.  
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Klimaat 
- Het wenselijk is dat er rekening gehouden word met extreme buien en beperking van 

water op straat; In het ontwerp zijn diverse technische oplossingen doorgevoerd als  
“groene” parkeervakken en grotere rioolbuizen.  

- Het wenselijk is een groenplan te maken waarbij schaduw het medicijn is tegen 
extreme warmte; In de Prins Beatrixstraat komen weer bomen. Ook bij het zwembad 
worden extra bomen geplaatst. Vele parkeervakken worden groen. 
 

Veiligheid (verkeer) 
- Voor een eenduidige inrichting is gekozen om alle straten een snelheidsregime van 

30 km/uur te geven. In de voormalige woonerven wordt de inrichting zo vormgegeven 
dat de snelheid laag blijft. 

- De rijbaan van de Luitgardeweg wordt versmald, zodat deze overeenkomt met de 
gewenste snelheid van 30 km. De rijbaan blijft voldoende breed voor het passeren 
van vrachtverkeer. 

- Het wenselijk is om bochten en zijstraten overzichtelijk te houden (parkeren in 
bochten voorkomen); Door het invoeren van een parkeerverbod zone mag alleen nog 
geparkeerd worden in de aangeduide parkeervakken. Door de aanleg van extra 
parkeervakken wordt minder snel fout geparkeerd worden. 

- Het wenselijk is om verkeersmaatregelen te nemen om gewenste gedrag (gepaste 
snelheid) te verkrijgen; De knip in de Prinses Margrietstraat blijft. Het verkeer in de 
Prinses Beatrixstraat wordt afgeremd door de verspringingen in de rijbaan. Daarnaast 
worden diverse plateaus aangelegd en met het veranderen van de voorrangsregeling 
wordt het verkeer afgeremd. 

- Het is wenselijk om bij de rijbaanverspringingen in de Prinses Beatrixstraat palen te 
plaatsen; De verspringingen in de rijbaan worden gemaakt door de wisselende 
positionering van parkeervakken en groen. Het plaatsen van palen op de scheiding 
tussen parkeervakken en rijbaan is ongewenst. De palen zorgen voor een groot risico 
op schade aan voertuigen en levert verhoogde onderhoudskosten op. 

- Het wenselijk is om groen te gebruiken als verkeersgeleiding; Bomen met groeiplaats 
zorgen in het ontwerp in combinatie met geparkeerde auto’s dat de rijbaan verspringt. 

- Het wenselijk is om te onderzoeken of in de Prinses Beatrixstraat een knip gemaakt 
kan worden, waardoor er niet meer doorheen gereden kan worden; Het is 
verkeerstechnisch niet mogelijk om de knip te realiseren. 

- Het wenselijk is om de bestaande knip in de Prinses Margrietstraat te behouden; Dit 
verzoek is verwerkt in het ontwerp. Wel wensen vele bewoners een knip waarbij geen 
doorgaand voet- en fietsverkeer langs de erfgrens plaatsvindt. Dit wordt indien 
mogelijk aangepast. 

- Het wenselijk is om stoepen voldoende hoogte verschil te geven met de weg, zodat 
het onaantrekkelijk is om over de stoep te rijden; Naast het verzoek voor voldoende 
hoogte tussen stoep en rijbaan, hebben we ook gekeken naar inzet van 
straatmeubilair. 

- Het wenselijk is om de wegen geschikt in te richten zodat vuilinzameling goed 
mogelijk is; Door het toepassen van een parkeerverbod zone zijn bochten beter te 
berijden door grotere voertuigen. Dit controleren we met rijcurves. Met inzet van 
plateaus wordt voorkomen dat de snelheid toeneemt. 

- Het wenselijk is om te onderzoeken of de Jonkheer van Sypesteynlaan 
éénrichtingsverkeer kan worden tussen de Nootweg en de Prinses Beatrixstraat; Het 
onderzoek heeft plaats gevonden. Uit het onderzoek is gebleken dat de 
verkeersintensiteit gaat toenemen op een aantal wegen in de wijk, waar dit niet 
gewenst is. Besloten is geen éénrichtingsverkeer toe te passen. 

- Het wenselijk is om te onderzoeken of de Prinses Irenestraat geschikt is voor 
éénrichtingsverkeer; Uit het onderzoek is gebleken dat de verkeersintensiteit gaat 
toenemen op een aantal wegen in de wijk, waar dit niet gewenst is. Besloten is geen 
éénrichtingsverkeer toe te passen. 
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- Op dit moment worden een aantal bezoekers van het zwembad naar het zwembad 
gebracht. Hierdoor staan auto’s stil voor het zwembad die vervolgens niet goed door 
hebben dat er ook voetgangers oversteken. Kan er een stopverbod komen nabij het 
zwembad? Het is niet wenselijk een stopverbod in te stellen. Hierdoor gaat de 
behoefte aan parkeergelegenheid namelijk verder toenemen. 

 
Parkeren 

- Er is melding gemaakt dat er in de Prinses Margrietstraat in het gedeelte tussen 
Luitgardeweg en de knip 3 parkeervakken minder gemaakt worden; Op dit moment 
zijn er in de Prinses Margrietstraat tussen de Luitgardeweg en de knip 19 
parkeervakken. In het voorlopig ontwerp zijn deze uitgebreid naar 20 parkeervakken. 

- Het zeer wenselijk is om meer parkeervakken te realiseren in de prinsessenbuurt, bij 
voorkeur nabij het zwembad; in de prinsessenbuurt zijn ongeveer 20 extra 
parkeervakken gerealiseerd. De meeste zijn nabij het zwembad gepositioneerd. Bij 
piek momenten zijn er meer parkeerplaatsen nodig, echter willen we dit niet ten koste 
van de leefbaarheid van de wijk laten gaan. 

- Het wenselijk is om de parkeervakken langs de Prinses Irenestraat haaksparkeren te 
maken in plaats van langsparkeren; Rond het zwembad zijn alleen nog maar 
haaksparkeervakken. 

- Het wenselijk is om het parkeerterrein in het bosje aan de Prinses Marijkestraat 
zichtbaarder te maken; Door het snoeien van de onderbeplanting in het bosje aan de 
Prinses Marijkestraat wordt het zicht op het parkeerterrein verbeterd. 

- In het bosje bij de Prinses Marijkestraat zijn in het ontwerp minder parkeervakken 
gemaakt dan bestaand; We hebben de toegankelijkheid van de parkeervakken 
verbeterd zodat het gebruik van de vakken geoptimaliseerd is. Daarnaast komen er in 
de nabijheid van het bosje veel extra parkeervakken.  

- Het wenselijk is om het parkeerterrein in het midden van de Prinses Beatrixstraat 
toegankelijker te maken; Door het verbreden van de toegangsweg worden de 
parkeervakken toegankelijker. 

- Het wenselijk is om parkeervakken een duidelijke en herkenbare inrichting te geven; 
Door middel van markeringen en bestratingsmaterialen die een andere kleur hebben 
worden de parkeervakken duidelijker. 

- Het wenselijk is om rekening te houden met bestaande uitritten; Vele uitritten zijn 
verwerkt op het ontwerp. Toegezegd is om de enkele die ontbrak als nog toe te 
voegen. De bestaande verlengde uitrit in de Prinses Marijkestraat blijft bestaan. 

- Wat kan de gemeente betekenen in het sturen van parkeergedrag van personeel en 
bezoekers van de winkels en bedrijven?; De gemeente gaat in gesprek met de 
winkeliers en bedrijven rondom de Nootweg. In het gesprek met de bedrijven gaat 
verzocht worden om personeel te laten parkeren op rustigere plekken.  

 
Groen 

- Het wenselijk is om het bosje aan de Prinses Marijkestraat te behouden; Het bosje is 
behouden. Bij de werkzaamheden rondom het bosje wordt zorgvuldig omgegaan 
worden met de wortels van de bomen. 

- Het wenselijk is om de bomen in de Prinses Margrietstraat te vervangen; In de 
Prinses Margrietstraat komen nieuwe bomen die passen in een woonstraat. 

- Het wenselijk is om overlast van wortelschade duurzaam te verhelpen; Door de 
bomen te planten in een ruime groeiplaats wordt wortelopdruk voorkomen. 

- Het wenselijk is om aandacht te hebben voor welke boom op welke plaats komt om 
overlast van blad, bloesem en vrucht te beperken, zeker nabij parkeervakken; Het 
beplantingsplan wordt nader besproken met de belanghebbende. 

- Het wenselijk is om het groen langs de Hallincklaan zo veel mogelijk te behouden; 
Een deel van het groen moet omgevormd worden naar bestrating vanwege de 
behoefte aan parkeervakken. In het ontwerp is ook een deel van het gras omgevormd 
naar bloemrijke heesters. 
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- In het plan verdwijnen bestaande groenperkjes, kunnen deze terug komen?; Binnen 
de prinsessenbuurt is de hoeveelheid groen beter verdeeld door de wijk. De behoefte 
aan extra parkeervakken is deels ten koste gegaan van het oppervlak groen. 

- Verwacht wordt dat de “groene” parkeerplaatsen onkruidvelden worden. Het 
toegepaste product is niet alleen een steen, ook een speciaal grasmengsel zorgt voor 
minder onkruid in het parkeervak. Amsterdam heeft aan de Overtoom (ter hoogte van 
huisnummer 198) al enkele jaren geleden een “groene” parkeerplaats aangelegd. 
Deze ziet er anno nu nog goed uit. 

 
* afbeelding van www.google.nl/maps. De deelauto staat geparkeerd op de groene 
parkeerplaats. 

 
Water 

- Het wenselijk is om het riool te vernieuwen om schade aan straatwerk te voorkomen; 
De gehele hoofdriolering wordt vervangen, waarbij grotere buizen gebruikt worden en 
er meer regenwater opgevangen kan worden. 

 
Verlichting 

- Het wenselijk is om de verlichting aan de achterzijde van het zwembad te verbeteren; 
Langs het voetpad komt een lichtmast. 

- Het is wenselijk de lichtmast nabij Prinses Beatrixstraat 13 te verplaatsen naar de 
overzijde van de straat; Dit verzoek wordt in het definitief ontwerp opgenomen.  

- Het wenselijk is om maatwerk toe te passen bij verlichting die naar binnen schijnt; In 
het ontwerp is led verlichting toegepast. Bij led verlichting is het mogelijk een betere 
sturing te geven aan de lichtbundel. 

- Het wenselijk is dat de verlichting een rustiek uiterlijk heeft en een sfeervolle sterkte 
heeft; Er wordt standaard verlichtingsmateriaal toegepast conform het handboek 
inrichting openbare ruimte. 

 
Wonen 

- Het wenselijk is om groen te gebruiken om het zicht op de parkeergelegenheid te 
beperken; Door het toepassen van de bloemrijke heester wordt het zicht op de 
parkeergelegenheid deels voorkomen.  
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- Het wenselijk is om glasvezel aan te leggen in de wijk; In het voorjaar van 2022 wordt 
gestart met de aanleg van glasvezel in Loosdrecht. 

- Het wenselijk is om overlast van hondenpoep te beperken en voorzieningen aan te 
bieden; met keuzes in het beplantingsplan wordt hondenpoepoverlast beperkt. 

 
Sociale veiligheid 

- Het wenselijk is om begroeiing te kiezen die de sociale veiligheid minimaal in het 
geding brengen; In het beplantingsplan wordt hier nader aandacht aan gegeven. 

- Het wenselijk is om het beeld en het gedrag rondom de ondergrondse containers te 
verbeteren; De gemeente gaat samen met de GAD onderzoeken welke oplossingen 
geschikt zijn voor de Prinsessenbuurt. 

- Om de veiligheid te verbeteren is het wenselijk om meer toezicht op straat te zien; 
Handhaving wordt betrokken bij de beoordeling van het ontwerp. 

 
Tijdens het contactmoment is naast het interactieve gesprek ook gesproken over het proces 
en de toekomstige contactmomenten. 
 
Vele wensen zijn vervuld toch blijft het wenselijk om te onderzoeken waar nog extra 
parkeervakken gerealiseerd kunnen worden. De avond is hierdoor succesvol en constructief 
verlopen en zijn er diverse verzoeken via PraatMee ontvangen. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Jim le Duc 
 


